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av avtalet med Danmark för undvikande av dubbelbeskattning betr.skatter å kvar

låtenskap. 
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R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t s 

framställning till Ålands landsting angående rege

ringens till Riksdagen överlämnade · proposition med 

förslag till lag om godkännande av vissa bestäm

melser i avtalet om ändring av avtalet med Danmark 

för undvikande av dubbelbeskattning beträffande 

skatter å kvarlåtenskap. 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen för 

Åland den 28 december 1951 bör Landstinget ge sitt bifall 

till lag, genom vilken fördrag med främmande makt bringas i 

kraft inom landskapet Åland, för så vitt i fördraget ingår 
\ 

bestämmelser, som innebär upphävande eller ändring av eller 

avvikelse från stadganden i självstyrelselagen. I anseende 

härtill och då ovannämnda avtal för Finlands del innehåller 

bestämmelser om kommunalbeskattning, på vilket område Landstinget 

jämlikt 13 § 1 mom. 3 punkten självstyrelselagen tillkommer 

lagstiftningsbehörighet i landskapet, erfordras Landstingets 

ställningstagande till ifrågavarande lags ikraftträdande i land

skapet. 

Med bifogande av regeringens proposition, som jämväl 

innehåller texten till förenämnda avtal, föreslås 

att Ålands landsting måtte ge sitt 

samtycke till den i propostitionen 

ingående l agens ikraftträdande i land

skapet Åland - till de delar sagda avtal 

innebär avvikelse från självstyrelse

lagen, under förutsättning att Riks-
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Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i avtalet om ändring av avtalet med Danmark 
för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvar
låtenskap. 

Mellan Finland och Danmark ingicks den 18 
juli 1955 ett avtal för undvikande av dub
belbeskattning beträffande skatter å kvarlåten
skap (Fördr.ser. 16/56). Avtalet trädde i kraft 
den 20 juni 1956 och tillämpas i de fall då 
arvlåtare eller testator avlidit nämnda dag eller 
senare. 
'- Avtalet är enligt artikel 1 tillämpligt på 
skatter på kvarlåtenskap efter finska och danska 
medborgare. Såsom skatter på kvarlåtenskap 
anses enligt artikel 2 beträffande Finland arvs
skatten och kommunalskatten, såvitt den avser 
arv och testamente, samt fattigprocenten och 
beträffande Danmark avgiften för arv och där
med jämförligt fång ( arveavgift) . Avtalet om
fattar således inte gåvoskatter. 

Enligt artikel 3 i avtalet beskattas fast egen
dom endast i den avtalsslutande stat där egen
domen är belägen. All annan egendom beskattas 
enligt artikel 4 endast i den avtalsslutande stat 
där den avlidne var bosatt vid dödsfallet. 

I artikel 9 i avtalet finns bestämmelser en
ligt vilka de högsta finansmyndigheterna i de 
båda staterna kan träffa särskilda överenskom
melser bl. a. för att beträffande de skatter som 
omfattas av avtalet, dvs. skatter på kvarlåten
skap, undvika dubbelbeskattning i fall som inte 
regleras i avtalet . Dubbelbeskattning av gåva 
kan således inte lindras genom överenskommel
se enligt artikel 9. 

I Finland föreligger enligt 18 1§ 1 mom. 
lagen om skatt på arv och gåva (378/40) vid 
gåvobeskattningen skatteplikt bl.a. för gåva från 
gåvogivare i utlandet, då gåvan består av fast 
eller lös egendom som befinner sig i Finland, 
oavsett om gåvogivaren eller -tagaren är bosatt 
här eller icke, och för gåva, bestående av lös 
egendom som finns i utlandet, om gåvo
givaren är bosatt i Finland. Skattskyldig är en
ligt 1 § i lagen gåvotagaren. Gåvoskatt, som i 
utlandet bosatt person i hemviststaten erlagt 

18154/75 

för lös egendom som finns i Finland eller 
som i utlandet erlagts för där befintlig lös egen
dom, får enligt 18 § 2 mom. i lagen avräknas 
från den gåvoskatt som i Finland utgår för sam
ma egendom. Vid den statliga inkomstbeskatt
ningen är gåva icke underkastad skatteplikt. 
Däremot anses vid kommunalbeskattningen 
gåva som erhållits av annan än make eller 
släkting i rätt upp- eller nedstigande led såsom 
skattepliktig inkomst. Någon avräkning från 
kommunalskatten av utländsk skatt medges 
icke. 

I Danmark anses gåva i allmänhet som skatte
pliktig inkomst men i vissa fall utgår en sär
skild gåvoskatt enligt lagen om avgift på arv 
och gåva. Möjlighet att enligt intern dansk 
lagstiftning ensidigt medge eftergift av skatt i 
anledning av dubbelbeskattning föreligger en
dast i fråga om fastighet i utlandet. Efteravgift 
i andra fall kan ske endast med stöd av dubbel
beskattningsavtal. 

För att göra det möjligt för de båda stater
nas högsta finansmyndigheter att träffa överens
kommelse om undanröjande av dubbelbeskatt
ning även i fråga om gåva, har efter förslag 
från dansk sida avtalet genom notväxling den 
4 och 30 september 1975 kompletterats så, att 
till artikel 9 fogats ett nytt 2 stycke. Enligt 
detta nya stycke kan de högsta finansmyndig
heterna i de båda staterna träffa särskild 
överenskommelse enligt principerna i skatteav
talet för undvikande av dubbelbeskattning av 
gåva, om gåvan i Danmark är underkastad av
giftsplikt enligt lagen om avgift på arv och gåva 
eller inkomstskatteplikt och samtidigt är skatte
pliktig i Finland såsom arvsförskott eller annan 
gåva eller såsom inkomst. 

Ändringsavtalet träder i kraft 30 dagar efter 
den dag då de avtalsslutande staternas rege
ringar har underrättat varandra om att de 
konstitutionella villkoren för avtalets ikraft
trädande uppfyllts. 
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Med stöd av vad ovan anförts föreslås i en
lighet med 33 § regeringsformen, 

att Riksdagen måtte godkänna de be
stämmelser i det med Danmark genom 
notväxling ingångna avtalet om ändring 
av avtalet mellan Finland och Danmark 

för undvikande av dubbelbeskattning 
beträffande skatter å kvarlåtenskap, 
vilka kräver Riksdagens samt1cke. 

Emedan det ifrågavarande avtalet innehåller 
bestämmelser som hör till området för lagstift
ningen, förelägges Riksdagen samtidigt till an-
tagande följande lagförslag: -

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i avta!et om ändring av det med Danmark ingångna 

avtalet för undvikande 'av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskap. 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i det genom notväxling den 
4 och 30 september 1975 ingångna avtalet om 
ändring av det mellan Finland och Danmark 
ingångna avtalet för undvikande av dubbelbe
skattning beträffande skatter å kvarlåtenskap 
(Fördr.ser. 16/56) är för så vitt de hör till 

Helsingfors den 19 mars 1976. 

området för lagstiftningen, i kraft såsom om 
dem överenskommits. · 

Närmare stadganden om verkställigheten av 
denna lag utfärdas vid behov genom förord
ning. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 
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NOTVÄXLING 

1. Danmarks utrikesminister till Finlands ambassadör. 

(Översättning) 

Herr Ambassadör, 

Under hänvisning till de förhandlingar som 
förts mellan de behöriga myndigheterna i Dan
mark och Finland om ändring av det i Köpen
hamn den 18 juli 1975 undertecknade avtalet 
mellan Konungariket Danmark och Republiken 
Finland för undvikande av dubbelbeskattning 
beträffande skatter å kvarlåtenskap, har jag 
äran föreslå att avtalet ändras som följer: 

Till artikel 9 fogas ett nytt stycke av följan· 
de lydelse: 

"Är gåva i Danmark underkastad avgifts
plikt enligt lagen om avgift på arv och gåva 
eller inkomstskatteplikt och samtidigt skatte
pliktig i Finland såsom arvsförskott eller an· 

Köpenhamn den 4 september 1975. 

nan gåva eller såsom inkomst, kunna de högsta 
finansmyndigheterna i de båda staterna enligt 
principerna i detta avtal träffa särskild över
enskommelse för undvikande av dubbelbeskatt
ning av gåvan." 

Såvida Finlands regering kan godkänna ovan· 
stående förslag, har jag äran föreslå att denna 
not och Eders Excellens' bekräftande svar på 
den skall anses utgöra ett mellan den danska 
och den finska regeringen ingånget j!Vtal, som 
träder i kraft 30 dagar efter det regeringarna 
i de avtalsslutande staterna har underrättat var
andra att de konstitutionella villkoren för över
enskommelsens ikraftträdande uppfyllts. 

Mottag, Herr Ambassadör, försäkran om min 
mest utmärkta högaktning. 

K. B. Andersen 

2. Finlands ambassadör till Danmarks utrikesminister. 

Herr Minister, 

Jag har äran erkänna mottagandet av Eder 
not den 4 september 1975 av följande innehåll: 

,, " 
Detta förslag godkännes av Finlands rege

ring som även är enig om att Eder not och 

Köpenhamn den 30 september 1975. 

detta svar skall anses utgöra en överenskom
melse mellan Finlands och Danmarks rege
ringar, vilken träder i kraft i överenstämmelse 
med ovanstående. Den finska texten till ovan· 
nämnda bestämmelser bilägges. 

Mottag, Herr Minister, försäkran om min 
mest utmärkta högaktning. 

V eli H elenius 
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